CHUYỂN ĐỔI SỐ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU QUA MẠNG
I. Mục tiêu
-

Ứng dụng CNTT trong đấu thầu giúp cho các bên mời thầu, nhà thầu tiếp cận thông
tin một cách dễ dàng hơn, giảm thiểu thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành
chính, tăng cường tính minh bạch và đơn giản hóa thủ tục trong đấu thầu.

-

Ứng dụng CNTT giúp minh bạch hóa hoạt động đấu thầu, giúp nhà thầu tiếp cận
thông tin dễ dàng, đầy đủ nhằm giảm thiểu chi phí tham gia. Với bên mời thầu quản
lý dễ dàng các gói thầu về tiến độ, đánh giá năng lực của nhà thầu và đơn giản hóa
các thủ tục mua sắm.

-

Tăng cường chuyển đổi số theo chủ trương chung của Chính phủ Điện tử và Địa
phương (Tỉnh/ Thành).

II. Lợi ích
-

Minh bạch thông tin đấu thầu
o Kết nối hiệu quả nhà thầu với các gói thầu, tăng cường minh bạch thông tin.
o Các dự án sẽ mời thầu cạnh tranh công khai trên cổng thông tin điện tử.
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o Nhà thầu chỉ cần đăng ký là có thể tiếp cận thông tin dự án, gói thầu, quá trình
giao dịch, trao đổi thông tin giữa nhà thầu và bên mời thầu được thực hiện hoàn
toàn trực tuyến trên hệ thống.
o Bên cạnh đó, toàn bộ thông tin đấu thầu như kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông
báo sơ tuyển, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, biên bản mở thầu, báo cáo
đánh giá tổng hợp, kết quả lựa chọn nhà thầu, ... đều được công khai trên hệ
thống.
-

Tiết kiệm chi phí đấu thầu
o Mọi thao tác đều được số hóa, do đó, chi phí, nhân sự và thời gian dành cho đấu
thầu được tiết kiệm đáng kể.
o Nhà thầu có thể tải miễn phí hồ sơ mời thầu trên hệ thống, không phải tốn thêm
phí vận chuyển, in ấn, lưu trú để tham gia đấu thầu.
o Về phía nhà thầu, tham gia đấu thầu qua mạng giúp cắt giảm chi phí đầu vào,
gia tăng tính cạnh tranh và về phía các tổ chức công, việc giảm chi phí góp phần
tăng hiệu quả sử dụng ngân sách.

-

Đơn giản hóa quá trình đấu thầu
o Toàn bộ quy trình đấu thầu đều tối ưu và đơn giản hóa, từ bước lập, đăng tải kế
hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, chuẩn bị và nộp hồ sơ đến khi mở
thầu, đánh giá và công bố kết quả.

-

Lưu trữ và kết nối kết nối với hệ thống đấu thầu quốc gia
o Hệ thống lưu trữ quá trình đấu thầu dễ dàng để cấp thẩm quyền giám sát và truy
xuất thông tin đấu thầu.
o Thông tin kết nối với hệ thống đấu thầu quốc gia.

-

Thống kê – Báo cáo
o Bảng thông tin điều khiển (Dashboard).
o Thống kê - Báo cáo (tổng hợp thông tin dữ liệu phục vụ thống kê).
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